
 

 

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 

8 /2565 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565  มีมติดังนี้ 

สมัครสมาชิกใหม่ 
1. สมาชิกสมัครใหม่ จ านวน  22 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  2 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย 
ล าดับที่   ชื่อ - สกุล รหัสสมาชิก ต าแหน่ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1 นางสุชาดา  พงษ์ประเสริฐ 118-012-017606 อาจารย์   
2 นายวิศรุต  โพธิ์อ้น 118-012-017607 อาจารย์   
3 นายธันวา  ธีระกาญจน์ 118-012-017608 อาจารย์   
4 นางสาวอิศราภรณ์  ผุสดีกุลไพศาล 118-018-017609 ทันตแพทย์  
5 นางสาวฐาปนา  ชลิศราพงศ์ 118-018-017610 ทันตแพทย์  
6 นายกิตติภาส  ศักดากัมปนาท 118-019-017611 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
7 นายณรงค์เดช  แสงโสม 119-040-017612 นักจัดการงานทั่วไป  
8 นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรพรรณ 138-027-017613 พยาบาล   
9 นางสาวปณัชญา  คงอ่อน 138-130-017614 อาจารย์   
10 นางสาวชญาณัสม์  เอี่ยมวรพงษ์ 138-130-017615 อาจารย์    

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
12 นางสาวอาภัสรา  เกิดแก้ว 129-031-017617 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  
13 นางสาวสายใจ  แดงจอหอ 211-015-017618 พยาบาล  
     หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
14 นางสาวดนิตา  จันทร์ขาว 519-014-017619 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15 นางวชิราภรณ์  ราชบุร ี 519-043-017620 อาจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
16 นางสาวสุทธิษา  ก้อนเรือง 828-012-017621 อาจารย์   
     หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 นายเกริกฤทธิ์  กิจพงศ์พันธ์ 618-068-017622 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
18 นางสาวชนัญชิดา  ชัยนา 618-068-017623 พยาบาล  



 

 

19 นางสาวรัชนี  มุขเมือง 619-068-017624 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
20 นางชลลดา  ทอนเสาร์ 718-015-017625 อาจารย์    
21 นายนิรันดร์  อินทรัตน์ 718-015-017626 รองศาสตราจารย์  
     หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  
22 นางสาววลัยภรณ์  ธรรมสอน 628-064-017627 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
สมาชิกลาออก 

1. สมาชิกลาออก จ านวน  13 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  1 ราย   
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล   รหัสสมาชิก   เหตุผลการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางกาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์ 960-001-000066 ต้องการลาออก 
2 นางสาวขวัญใจ  สายแวว 118-019-012598 ลาออกจากงานประจ า 
3 นายชวัล  แตงน้อย 950-001-016997 ลาออกจากงานประจ า 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
4 นางสาวธนภร  อุบลทิพย์ 900-001-008075 ต้องการลาออก 
5 นายรุ่งวิทย์  แท่งทอง 211-015-017249 ต้องการลาออก 
6 นายพิเชษฐ์  สุกใส 128-016-012559 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
7 นายทรงยศ  ธรากูล 519-516-013272 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 นายชิตณรงค์  ปรังฤทธิ์ 619-068-016661 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 นายณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวท 628-064-017359 ต้องการลาออก 
10 นางสาวพัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน์ 628-064-012865 ลาออกจากงานประจ า 
11 นายธีระยุทธ  ทองเครือ 628-064-017208 ต้องการลาออก 
12 นายภูวดล  ด้วงโต 628-064-016946 ต้องการลาออก 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นายไตรภพ  น้อยวิมล 718-019-016354 ลาออกจากงานประจ า 
 
 



 

 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
(1)  ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ จ านวน  1  ราย 
(2)  ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน      3 ราย 
(3)  งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 3 ราย 

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดช าระหนี้ 
(1)  ลดเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี้รายเดือน จ านวน 3 ราย 
(2)  เพ่ิมเงินต้นส่งเงินงวดช าระหนี้รายเดือน จ านวน -  ราย 

 
สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  21 ราย 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  3 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  4 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ  3 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล       รหัสสมาชิก     ผู้เสียชวีิต จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายภัคชนัญ   ข่ายทอง 118-158-016775 บิดา 1,000.00  
2 นางสาวพรรณนิภา   สันติพงษ์ 960-001-001458 สมาชิก 50,000.00  
3 นางสาวนงนุช   อมาตยกุล 138-130-015144 บิดา 1,000.00  
4 นางสาวรัตนาพร   สงวนประสาทพร 960-001-004580 มารดา 1,000.00  
5 นายสมบูรณ์   จันทร์สกุลพร 128-015-009742 มารดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
6 นางสุดใจ   สุขโสภณ 128-015-007939 มารดา 1,000.00  
7 นางสาววันเพ็ญ   ก้านอินทร์ 128-058-015401 บิดา 1,000.00  
8 นางณัฐพร   อยู่ปาน 128-031-005294 บิดา 1,000.00 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
9 นางอรอนงค์   ชอบท ากิจ 518-019-003559 บิดา 1,000.00  
10 นางสุชาดา   ติยะวิสุทธิ์ศรี 510-060-004036 มารดา 1,000.00  
11 นางสาวอนงค์   พรมหาญ 519-061-009219 บิดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นายคล้า   สุขโชติ 615-019-015247 บิดา 1,000.00  
13 นางสาวศรีรัตน์   ทองล้ า 618-016-007450 มารดา 1,000.00  
14 นางสาวธัญลักษณ์   ทองสอาด 618-027-008287 บิดา 1,000.00  
15 นายทวีรัศมิ์   พรหมรัตน์ 618-035-013917 มารดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
16 นางสาวปวีณา   จันทร์วิจิตร 628-064-007764 มารดา 1,000.00  



 

 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
17 นางณัฐกฤตา   นามมนตรี 718-026-007556 มารดา 1,000.00  
18 นางสาวประภารัตน์   เค้าสิม 960-007-001999 มารดา 1,000.00  

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
19 นางเดือนเพ็ญ   กชกรจารุพงศ์ 828-012-005769 บิดา 1,000.00  
20 นางเดือนเพ็ญ   กชกรจารุพงศ์ 828-012-005769 มารดา 1,000.00  
21 นางสุวรรณี   ข้องม่วง 901-008-004082 บิดา 1,000.00  

 
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก  27 ราย  28 ครั้ง 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  4 ราย  หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา  8 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  3 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  4 ราย  
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1 นางสาวโชติกา   สุรวัฒน์เดชา 118-019-008054 1,000.00  
2 นางสาวพิมพ์ชนก   พัฒนราช 118-019-015320    300.00  
3 นางศศิธร   โคสุวรรณ 128-058-011110 600.00  
4 นางวรพธู   ตั้งสิรพัฒน์ 138-130-014900 750.00  
5 นางอ าพัน   เลี้ยงเจริญ 118-019-003272 450.00  
6 นางสาวประทุมพร   จันทร์เทพ 138-130-010397 450.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
7 นางสาวอรวรรณ   ลิ้มกุล 128-015-008071 1,000.00  
8 นางอาทิตยา   ฤกษ์เวียง 128-015-011049 600.00  
9 นางสาววรรณภา   แช่มมณี 121-025-004830 450.00  
10 นางสุปดี   โนนสิงห ์ 128-015-007107 300.00   

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
11 นางสาวจันทร์เพ็ญ   มณีรัตนากรณ์ 519-019-010890 900.00  
12 นางโสพิชา   เถกิงเกียรติ 519-026-010250 150.00  
13 นางกฤษณา   พิพัฒน์ธวัชกุล 519-029-010418 300.00  
14 นางดารณี   มณีลาภ 510-026-003873 150.00  
15 นางสาวผาณตา   เอี้ยวซิโป 518-012-012326 150.00  
16 นางสาวณัฐกานต์   ล ามะศักดิ์ 519-026-017227 150.00  
17 นายนิพนธ์   กล่ ากล่อมจิตร 518-043-013397 450.00  
18 นายสิริเชษฐ์   สวสัดิ์วอ 519-023-011015 300.00   



 

 

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร     
19 นางสาวอนุสรา   กันมา 615-068-011414 1,000.00  
20 นางสาววรอนงค์   อินทะกูล 619-068-016155 300.00  
21 นางลักษณา   คุณพระรักษ์ 615-019-009149 150.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา     
22 นางสาวแสงเดือน   พรมแก้วงาม 628-064-007693 900.00  
23 นายปัณณธร   วุฒิปริยาธร 628-064-015208 1,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
24 นางธราวรรณ   พลหาญ 960-007-002452 300.00  
25 นางสาวสุธารัตน์   พินธะ 718-015-016418 450.00  
26 นางทิพวรรณ   เจริญศักดิ์  (2 ครั้ง) 960-007-002321 150.00  
 นางทิพวรรณ   เจริญศักดิ์ 960-007-002321 450.00  
27 นายวิจิตร   พรรณะ 960-007-004130 150.00   
 

สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเกื้อกูล  11 ราย 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  10 ราย  หน่วย

มหาวิทยาลัยบูรพา  2 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร  1 ราย  หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1 ราย 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล               รหัสสมาชิก      จ านวนเงิน 
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1 นายสมรักษ์   ชนะกาล 901-001-002892 10,000.00  
2 นางอัมพร   ศรีเสริมโภค 960-001-002351 15,000.00  
3 นางสาวอ าไพ   อ ารุงทรัพย์ 960-001-003253 5,000.00  
4 นางสาวนวลปรางค์   คุมภกันต์ 960-001-001672 10,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
5 นายสุจิต   หมั่นมั่นคง 901-001-001643 10,000.00  
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
6 นายสายัญ   สุขเจริญ 900-005-004564 5,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 นายหรั่ง   รักษาแดน 900-006-002422 20,000.00   
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
8 นายเจริญชัย   เขียวสด 901-007-002881 10,000.00  
9 นายคาน   เนื่องอุดม 900-007-003212 20,000.00  
10 นางธราวรรณ   พลหาญ 960-007-002452 5,000.00  
11 นางประไพ   อุนารัตน์ 960-007-002455 5,000.00   



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน 12,570 คน 

   เข้าใหม่ 0 คน 

   ลาออก 20 คน 

   เสียชีวิต                    5 คน 

 สมาชิกกองทุนคงเหลือ             12,545 คน 

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกมา  77,959,162.29 บาท 

 บวก เงินกองทุนเพ่ิมระหว่างเดือน  526,300.00 บาท 

  ดอกเบี้ยรับ  0.00 บาท 

  รายได้อ่ืน       305,200.00 บาท 

  รวมเป็น   78,790,662.29 บาท 

 หัก จ่ายเงิน  สวส  (ผู้รับประโยชน์  5 ราย)  390,000.00 บาท 

  จ่ายเงิน  สวส  (สมาชิก  - ราย)  30,000.00 บาท   

 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์  ยกไป  78,370,662.29 บาท 

 หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์  68,370,662.29 บาท  

  เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)  10,000,000.00 บาท 

 (สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจ านวน 6,765 ราย) 

จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)  จ านวน  3 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  390,000.00 บาท   
1. นางพรรณนิภา สันติพงษ์ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 120,000.00 บาท 
2. น.ส.กนกกาญจน์ ทองประดับ หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 150,000.00 บาท 
3. นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ หน่วย ม.นเรศวร 120,000.00 บาท 
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก)  จ านวน  1 ราย    รวมเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท  
1. นายสุระพล สุภาชล หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 30,000.00 บาท 
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1. จ านวนสมาชิก Membership     12,829 คน Persons 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ Associate Membership 165 คน Persons 

3. จ านวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  Debtors who are members 6,689 คน Persons 

4. เงินสด Cash 717,265.44 บาท Baht 

5. เงินฝากในธนาคาร Deposits in Banks 846,581,527.59  บาท Baht 

6. เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน Deposits in other coops 4,461,858,966.85  บาท Baht 

7. เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ Loans to members 5,279,167,504.59 บาท Baht 

8. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ Loans to other coops 4,037,847,849.67 บาท Baht 

9. หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ Shares of FSCT 127,000,000.00 บาท Baht 

10 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด Shares of FTFC 81,000,000.00 บาท Baht 

11 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย Shares of FTSC 150,000.00 บาท Baht 

12 หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด Shares of SAHALIFE 57,250,000.00 บาท Baht 

13 เงินลงทุน Total investment 2,708,000,000.00 บาท Baht 

14 เงินฝากจากสมาชิก Total deposit 9,694,535,201.63 บาท Baht 

15 ทุนเรือนหุ้น Share capital 6,847,869,700.00 บาท Baht 

16 ทุนส ารอง Compulsory reserve 774,506,410.89 บาท Baht 

17 รายได้  ตั้งแต่ต้นปี Income from interest & other 240,026,548.00 บาท Baht 

18 รายจ่าย  ตั้งแต่ต้นปี Expenses     55,861,133.53 บาท Baht 

19 รายได้  สูงกว่า  รายจ่าย Total income (Approximated) 184,165,414.47 บาท Baht 
  


